
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬК 

РІШЕННЯ 
.. 

г 
Про затвердження статуту 

дnшкільного навчального закладу 
комунальної власності «Сонечко» 

Розглянувши подання управління освіти Броварської міської ради від 
04.09.2008 року за N!! 910 «Про затвердження статуту дошкільного 
навчального закладу комунальної власності «Сонечко», згідно ст.ст.І0. та 

14. Закону України «Про освіту», ст.ІЗ. Закону України «Про дошкільну 
освіту», відповідно до п.4,5,6 «Положення про дошкільний навчальний 
заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
12.03.03 р. N!! 305 «Про затвердження Положення про дошкільний 
навчальний заклад», керуючись ст.26 п.зо Закону Украіни <<Про місцеве 
самоврядування в Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань, міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити статут дошкільного навчального закладу комунальної 
власності «Сонечко, розміщеного за адресою: м. Бровари, Київсьхої обл., 
вул. Короленка 74 ( додається). 

2. Контроль за вихонанням цього рішення покласти на виконуючого 
обов' язки заступника міського голови - керуючого справами виконкому 

Кузнєцова К.В. 

Виконуючий обов'язки міського голови 

секретар ради 

м.БроваРЧп 
Bjд~.'{)'y~ 
N!l}-#.f-OJI" 

апожко 

ЗА Т .6po8epCllltrl фYlfllPНll. 2005 р. 3ІІІІ. ,. 15S-2tЮD 
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'Подання 

,Начальник управліmui' освіти 

Погоджено: 

Виконуючий обов'язки заступника 
міського голови - керуючий справами 
виконкому 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійно і комісії 
з гуманітарних питань 
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УпрaвniНВJJ освіти Броварської 
міської ради 
НачВJIЬНИК управліивя освіти 
Броварської міської ради 
від 2008 р -----

СТАТУТ 

Затверджено 
Броварська міська рада 
Киівськоїобласті 
ВиковуІОIJИЙ обов'.изки 
міського голови -
секретар р8ДИ~ __ _ 
від 208 р. 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«СОНЕЧКО» 

КОМБІНОВАНОГОТИПУ 
КОМУНАЛЬНОї ВЛАСНОСТІ 

Реєстраційний Н!! 
Зареєстровано в 
Дозвільно - реєстраційному 
центрі 

виконавчого комітету 
Броварської міської ради 
Реєстрацію Н!!:.--__ -

від «_» 2008 р. 

ПРИЙНJlТо зanшьвими 
зборами трудового 
колективу 

______ 2008 р. 



I.Загальні положенни 

1.1. ~о~ьвий навчальний заклад «Сонечко» (далі - дошкільний заклад) 
прииня~ безоплатно ~ ~OМYH~ЬНY власність територіальної громади м. 
Бровари вІД ВАТ «ПОСТІИНО - ДІЮЧОГО будівельного поїзда Н!! 2» на підставі 
рішення Бр?варс:кої міської ради Київської обл. Н!! 666-35-05 від 27.03.2008 
р?ку. -ЧОШІ?ЛЬНИИ закл~ - це ясла - садок комбінованого типу ДJIJI дітей віком 
ВІД 2 МІСЯЦ1В ДО б -7 РОКІв до складу якого входять групи спеціальні, загального 
розвитку та короткотривалого перебування. 

1.~. З~ад є б.юджетною установою комунальної власності 
Т~РИТОР1алЬНОI громади МІста Бровари, від імені якої виступає Броварська 
М1СЬка рада. 

1.3. Юридична адреса ДНЗ: 07400, Київська обл., місто Бровари, вул. 
Короленка, 74, тел. 

1.4. Дошкільний заклад безпосередньо підпорядкований Управлінню 
освіти Броварської міської ради. mдпорядковувач здійСlПOє фінансування 
дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні 
будівлі з обладнанням та матеріалами, організовує будівництво і ремонт 
приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне 
обслуговування дітей. 

1.5. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією 
Украіни, Законами Украіни "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими 
законодавчими актами Президента Украіни, Кабінету Міністрів, наказами 
мон, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 12 березня 2003р . 
.N'!!З05, даним статутом. 

1.6. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку зі своїм 
найменуванням, штампи власного зразка, бланки з власними реквізитами, 
реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства. 

1.7. Головною метою дошкільного закладу є реалізація права дитини на 
здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадив у нагляді, догляді та 
оздоровленні дітей, створення умов ДJIJI їх фізичного, розумового і духовного 

розвитку. . . 
1.8. Діяльність доппdльного закладу н~влена ~a реamзац1Ю ос~овних 

завдань дошкільної освіти: збереження та ЗМІцнення фІЗИЧНОГО та псИХІЧНОГО 
здоров"я; формування їх особис:~сті, розвито~ творчих здібнос~й та нахилів; 
забезпечення соціальної адаптацп та готовносТІ продовжувати ОСВІТУ. 

... W • • 8а. 

1.9. Дошкільний заклад самОСТ1ИН~. приимає р1Шення 1 ЗД1ИСlПOє 

ДЇЯЛЬність в межах компетенції, передбачеНОl чинним законодавством, Законом 
Украіни ''Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Положе~ 
та даним статутом. . 

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальНІСТЬ перед особою, суспільством і 

державою за: 



- забезпечення рівня доmкільн .. . 
доппdльну освіту"; 01 ОСВІТИ, визначених Законом Украіни "Про 

- забезпечення рівня доmкільн·· . . б 01 ОСВІТИ В межах державних вимог до ії змісту 
РІВНЯ та о сягу; , 

- дотримання фінансової дисц . 
б ИПЛІНИ та збережеННJI матеріально-технічної 
ази. 

1.11. Взаємовідносини між доmкіль 
Ф. . б. ним закладом та юридичними і 
lЗlЧНИМИ осо ами визначаються угодами Щ • • , о складеНІ МІЖ ними. 

2. Комплектування ДІІЗ 

2.1. Доm~льни~ заклад розрахований на 65 місць. 
2.2. ДоmК1ЛЬ~ИИ заклад має одновікові та різновікові групи . 

. 2.З .. У .ДОШК1ль~ому закладі функціонують групи: загального розвитку, 
спеЦI8JIЬШ, цшодоБОВI, короткотривалого перебувaННJI. 

2.4. В дошкільному закладі діють групи з режимом роботи: 10.ЗО; 12; 24 
год; 

2.5. Кількість дітей в групах: 
В групах загального розвитку: 
- для дітей віком до одного року - до 1 О осіб; 
- для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб; 
- для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб; 
- різновікові - до 15 осіб; 

спеціальна група компенсуючого типу( логопедична) для дітей з 
порymеНJDIМИ мовлення від 4- ох років - до 12 осіб; 

- з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 1 О осіб; 
- в оздоровчий період - до 15 осіб. 

2.6. Прийом дітей до дошкільного закладу здійСlПOється завідуючим на 
підставі заяви батьків або осіб, що іх замінюЮТЬ, з приклада.нням наступних 
документів: 
- медичну довідку про стан здоров"я дитини; 
- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; 
- напрвлення ПМІЖ; 
- свідоцтво про народження дитини; 
- документ про встановлення батьківської плати. 

2.7. За ДИТИНОЮ зберігається місце в дошкільному закладі у разі ії хвороби, 
карантину перебування в лікувальній установі, санаторії, на час відпустки 
батьків аб~ осіб, .пі іх заміlПOЮТЬ, а також У літній період - 75 днів (не залежно 
від періоду відпустки). 

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійСlПOватись на 
підставі медичного висновку про стан здоров"я .~ини; за бажанням батьків 
або осіб, що іх замінюють; коли дитина не ВІДВідуЄ заклад без поважних 
Dpичин більше місяця; у разі не внесення плати за харчування протягом двох 

місяців без поважних причин. 



2.9. ПереведеlUlJl дітей з однієї групи до . .. ф .... . . ІНПІОІ, ормування новостворених 
груп ЗД1ИАдмСНЮ.~СJl Н~РИIQН~І оздоровчого періоду (кінець серПНJI). 

2.10. Шlстрац1JI ДОШКІЛьного заvn б" . •• КАоІ.а.цу зо ов язана письмово ПОВІДОМИТИ 
батьКІВ про BlдpaxyBaHНJI. ди.:гини не менш як за 1 О календарних днів. 

2.11. ПереведенНJI ДІтеи з однієї вікової гр и о іншої фо 
новостворених груп зд· w • уп д ,рмування 

ІИСНЮЄТЬСЯ напРИКІнці оздоровчого періоду (серпень). 

3.РеЖIIМ роБОТl1 дошкіЛЬІІОГО закладу 

З.l. Дошкільний заклад має: 
- п'ятиденний робочий тиждень; 
- вихідні дні: субота, неділя, святкові; 
- групи: з 7.00 до 17.ЗО; з 7.00 до 19.00; з 7.00 до 21.00. 

З.2. За бажанням батьків або осіб, які іх замінюють та відповідним рішеННJJМ 
власника за погодженНJlМ управліННJI освіти у дошкільному закладі може 

змінюватись режим роботи, який передбачає організацію короткотривалого 
перебуванНJI дітей за погодженНJlМ з управліННJJМ освіти. 

4.0рганізаціи навчально-виховного процесу 

4.1. Навчальний рік в дошкільному закладі починається 01 BepeCНJI і 
закінчується ЗІ тpaвНJI наступного року, а оздоровчий період - з 01 червНJI по 
ЗІ серПНJI. 

4.2. Діяльність дошкільного закладу регламентується планом роботи, 
пий складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвamoЄТЬСJl 
педагогічною радою, затверджується завідуючим закладу та погоджується з 
відповідним органом управління освіти. 

4.З. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання та 

виховaннJI дітей. 
4.4. Дошкільний заклад працює за Державною базовою програмою 

"M8JIJlТКO", навчально-методичними посібниками, затвердженими МАН 

Украіни. 
4.5. Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома 

пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, 
музИЧНИЙ, гуманітарний тощо). 

4.6. ДошкільНИЙ заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не 
визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками 
та дошкільним закладом У межах гранично допустимого навантажеНWI ДИТИНИ, 

визначеного МАН Украіни разом з МОЗ Украіни, а саме: гурткова робота 
спрямована на розвиток індивідуальних здібностей вихованців та відповідно до 
запиту і потреб батьків. 

S.Оргавізаців харчувавви в дошкільному закладі 



5.1. Порядок забезпеченНJI 
управлінням освіти, централізовано. ПРОдукТами харчувaнНJJ визначається 

5.2. Дошкільний заклад забезп б . . ... . ечує з алансоване трьох 1 чотирьох разове 
Харuvвання Д1теи неоБХІдне nna •• • ." , ,.",,~ ІХ Нормального росту І розвитку З 
до:rPИМанням Ha~~ЬHOГO набору продуктів, визначених МОЗ Украіни 
спшьно з МАН УКРatни ~a п ... огод~енНJIМ з Мінфіном України. 

5.З. Хар::вання ДІ~еи, ЯКІ перебува1ОТЬ у дошкільному закладі менше 
шести годин, иого краТНІСТЬ визначаються за домовленістю з батьками або 
особами, які їх замінюють. 

5.4. Контроль за організаціє1О та якістю харчування, вітамінізацією страв, 
смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 
зберіганни, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних 
працівників та завідуючого дошкільного закладу. 

5.5.Організація та відповідальність за харчування дітей в дошкільному 
закладі покладається на Броварську міську раду, управлінни освіти, а також на 
завідуючого дошкільного закладу. 

б.Організація медичного обслуговування в дошкільному закладі. 

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійСIПOЄТЬСЯ 
на безоплатній основі штатними медичними працівниками та лікарем філіалу 
ДИТJlЧої поліклініки міста Бровари Київської області. 

6.2. Медичний персонал здШСlПOє лікувально-профілактичні заходи, 
контроль за станом здоров"я дітей, організацією фізичного виховання, 
загартувaннJIМ, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю 
харчування, КОНТРОJПOЄ проходженни медичного огляду працівниками 
дошкільного навчального закладу. 

6.З. Дошкільний заклад надає приміщенни і забезпечує належні умови 
ДJIJI роботи медичного персоналу та лікуваольно-профілактичних заходів. 

7.Учасники навчально-виховного процесу 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: 
- вихованці; 
- завідуючий закладу; 
- заступники завідуючого; 

- педагогічні працівники; 
- медичні працівники; 
- помічники вихователів та НJШЇ; 
- батьки (особи, які іх заміIПOЮТ~); . .... . 

фізичні особи, які надають OCB1~ послуги У сфеР1 ДОПІК1ЛЬНО1 ~СВ1ТИ. 
7.2. Форми морального і матеР1ального заохоченни учасНИК1В навчально-

Виховного процесу: 

- преміювання; 



- грамоти УправліННJI освіти Головного У . 
Мі . ..' ПРUЛІННJI освіти і науки 

Нlстерства ОСВІТИ І науки України. ' 
- поДJIКИ КИ .. ївсь. к.ої обл ... асної ради,' почеСНІ· У •••• грамоти ~IBCЬKOЇ обласної 

державНОІ 8ДМІНlстрацll та міського голови. 
w "В.. , - почеснии знак ІДМІННИК освіти України". . , 

- державНІ нагороди. 

7.3. Права ДИТИНИ у сфері дошкільної освіти: 
- ?езпечні та нешкідливі для здоров"я умови yrpимання, розвитку, виховання 

І навчaННJJ; 

- захист ,~iд будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди ії 
здоров ~,моральному та духовному розвитку; 

- захист ВІД будь-~kИX форм експлуатації та дій, які шкодить здоров"ю 
ДИТИНИ, а також фІЗИЧНОГО та психічного насильства, приниження ії гідності· 

- здоровий спосіб життя. ' 
7.4. Педагогічними працівниками дошкільного закладу можуть бути особи з 

високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту з 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого 
спеціаліста (до введення в дію Закону Украіни "Про освіту" вищу або середню 
спеціальну освіту), а також стан здоров"я яких дозволяє виконувати професійні 

обов' язки. 
7.5. Трудові відносини регулюються законодавством Украіни про працю, 

Законами Украіни "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно
правовими актами, прИЙНЯТИМИ відповідно дО них, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

7.6. Педагогічні працівники приймаються на роботу завідуючим 
дошкільного закладу. Вихователь-методист та психолог приймаються на 

роботу засновником. 
7.7. Педагогічні працівники дошкільного закладу піДJIJlГають атестації, па є 

обов"JlЗКОВОЮ і здійснюється один раз на п"ить років. 
7 .8. Педагогічні працівники мають право: 

_ на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з 

дітьми; 
- брати участь у роботі органів самоврядування; 

на niдвищеННJI кваліфікації, участь У методичних об"єднaннJIX, нарадах; 
_ дострокову атестацію на отримання на отр~ання ВідпОВ~Ої категорії та 

педагогічного звання; вносити ПРОПОЗИЦll щодо ПОЛ1IIПlення роботи 

дошкільного закладу; 
на захист професійної честі та власної гiдн~cтi; . 

_ на соціальне та матеріальне забезпечеННJI ВІДПОВІДНО до зак~нодавства; 
_ об"єднуватися в професійні спілки та бути членами ~H~ об"єднань 

громадин, діяльність яких не з~~оронена законодавством; ІНШ1 права, що не 

суперечать законодавству УКРаіНИ. 
7.9. Педагогічні працівники зобов"язані: . . ... 

_ виконувати статут дошкільного закладу, посадОВІ ШСТРУКЦll, правила 

внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору; 



Дотримуватись педаго . .. - . . ПЧНОІ етики, норм загально-людської моралі 
поважати nДВICТЬ дитини та її батьків. ' 

- забезпе~.~ти е~~цій~й комфорт, 'захист дитини від будь-яких форм 
екплуаТ~11 та ДlИ, ЯКІ ШКОДИТЬ ЇЇ здоров"ю, а також від фізичного та 
психолопчного насильства· , 

- брати участь у РОб~:і педа~огічної ради та інших заходах, пов"язаних з 
П1ДВищеННJIМ ПРОфеСІИ."ОГО PIBНJI, педагогічної майстерності; 

- виконувати накази кеРІвництва; . . " - СПІвпрацюва:m ~ СІМ єю вихованця дошкільного закладу з питань навчaнНJI і 
ВИХОВ~НJI ДІтеи;сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні 
плаТНІ послуги; 

- інші обов"язки, що не суперечать законодавству Украіни. 
7.1 О Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збережеННJI 

житrя, фізичне і психічне здоров"я дитини згідно із законодавством. 
7 .11 Працівники дошкільного закладу відповідно до статті 26 Закону 

України "Про забезпеченНJI санітарного та епідемічного благополуччя 
населеННJI" проходять безоплатні медичні огJIJlДИ один раз на півроку. 

7.12 працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього 
розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов"язкїв, умови 
колективного договору або за результатами атестації ( для педагогічних 
працівників), не відповідають займаній посаді, звШьНJIЮться з роботи 
відповідно до чинного законодавства. 

7.13 Права батьків або осіб, які іх замінюють: 
- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядувaнНJI 

дошкільного навчального закладу з питань навчaRНJI та виховaнНJI дітей; 
- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та 

зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 
- захищати в органах громадського самоврядувaнНJI закладу та у відповідних 

державних і судових органах законні інтереси і права своіх дітей; 
- відмовлятись від запропонованих додаткових освітніх послуг; 

захищати законні інтереси своіх дітей у відповідних державних органах і 

суді. 
7.14 Батьки або особи, JIId іх замінюють, зобов"язані: 

_ своєчасно вносити плату за харЧУВamDI дитини в дошкільномуу закладі у 
встановленому порядку; .. 

_ своєчасно сповіщати про можливу В1Дсутшсть або хворобу дитини 
вихователя групи або медичну сестру ~оппdльноro закладу; . 
в разі не відвідування дитиною дошюльноro закладу протягом трьох ДНІВ 

подати довідку про стан здоров"я дитини; 
- слідкувати за станом здоров"я дитини; .. 
- інші права, що не суперечать законодавству УкраІНИ. 

7.15 У 'разі не виконання обов"язЮв батьками, передбачених чинним 
законодавством УкраіНИ, дошкільний заклад може виступати позивачем до 

суду про позбавлення їх батьківських прав. 



8. УпраВJlіння дошкіJlы�llмM закладом 

8.1 Управління дОшкільним закладом з .... ... 
Броварською міською радо б Дlисmоється ного власником -

Ю, а о уповноваженим органом 
8.2 Безпосереднє керівництво роб ........ . ... ... отою закладу ЗДІНСmoє ного 

зав1ДУЮчии, якии призначається і звільняється з дотриманням чинного 
законодавства. 

8.3 Завідуючий дошкільним закладом: 
- створює сприятливі умови для .... ... ЗДІиснення навчально-виховного процесу в 

закладІ, ВІДП~~IД~сЄ за реал~зацію завдань дошкільної освіти, визначених 
3~~HOM УКР~ІНИ Пр~ ДОШКІльну освіту"; 
З~ІИС.~Є кеРІВНИЦТВО І контроль за діяльністю дошкільного закладу; 

- ДІЄ ВІД ІмеНІ закладу., пр.едставляє його в усіх державних та інших органах, 

установах та органІЗацІЯХ, укладає угоди з юридичними та фізичними 

особами; 

- р?зпо~яджається в установленому порядку майном і коштами ,днз і 

ВІДПОВІДає за дотримання фінансової дисципліни та збережеlПlJl матеріально
технічної бази закладу; 

видає накази, обов"язкові для виконання працівниками дошкільного 
закладу, контролює їх виконання; 

- проиймає на роботу та звільняє З неї працівників закладу (крім заступника, 
психолога, яких приймає на роботу начальник управління освіти); 

- організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшеlПlJl дoгтrдy, 
оздоровлення, виховання, навчання дітей; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 
- штатний розклад в межах фонду заробітної плати, утвореного в 

установленому порядку, затверджує управління освіти; 
- затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції 

працівників за погоджеlШJlМ з педагогічною комісією; 
- забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших 

умов, щодо охорони життя і здоров"я дітей; 
- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 

виховання і навчання дітей іх віковим, психофізіологічним здібностям і 
потребам; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, що іх заміmoють; 
щорічно звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово
господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу 
і батьків. 
8.4 на посаду завідуючого дошкільним закладо~ признача~ться особа, яка є 

громадянином Украіни, має вищу педагоГІЧНУ ОСВІТУ не нижче 

кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогі~ої РОб~ти. у c~epi 
доппdльноі освіти не меише як три роки, а також орramзаторсью ЗДlбносп та 
СТан здоров"я якої не переппсоджає здійсненmo професійних обов"язків. 

8.5 Призначення на посаду та звільне~ з пос~ завідуючого та його 
заступників здійснюється начальникОМ упрaвmННJI ОСВІТИ. 



8.6. Колегіальним постійно діючим . 
закладом є педагогічна рада органом упраВnIННJI дошкільним 

закладу, порядок cтвopeННJI пої склад та 
повноваження визначаються Законом Украіни "П . '." 
кладу педагогічної р ро доlПК1ЛЬНУ ОСВІТУ · До 

С ..... ади ~XOДJITЬ усі педагогічні працівники доппсільного 
закл~~ зав1ДУЮЧИИ та иого заступники, медичні працівники та інші 
спеЦІ~СТИ ... Можуть входити голови батьківських комітетів На засід8ННJI 
педаг?nЧ~ .... ОI ради. м~жуть бути запрошені представники громадських 
орган1ЗацIИ, педаГОГІЧНІ представники загальноосвітніх навчальних закладів, 
батьки, що мають право дорадЧОГО голосу. 

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільного закладу. зі складу 
педагогіЧН~ї ради обирається секретар на навчальний рік. 

ПедагОГІчна рада закладу: 

- о~іНЮЄ результативність реалізації Державної базової програми та хід 
ЯКІСНОГО виконання програм розвитку корекційної роботи , вихов8ННJI і 

навч8ННJI дітей кожної вікової групи; 
- організовує роботу щодо підвищеННJI кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їх тво~чості, ініціативи, впровадження досягнень науки, 
передового педагопчного досвіду; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних 
працівників. 
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 

дошкільного закладу. 
Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою (не менше 

чотирьох раз на рік). 
ЗасідaННJI педагогічної ради є правомочним за умови присутності 2/3 від 

загального СЮlаду іх членів. РішеННJI приймаються простою більшістю голосів. 
Збори СЮIИК8lOться не рідше одного разу на рік. 
Загальні збори: 

- обирають раду доппсільного закладу, її членів та голову, встанОВJIЮють 

термін іх повноважень; 
_ заслуховують звіт керівника доппсільного закладу, голови ради доппсільноro 

закладу з питань статутної діяльності, дають ій оцінку таємним або 

відкритим roлосуванням; 
_ РОЗГJDIДаІОть питання навчально-виховної, методичної та фінансово-

господарської діяльності доппсільноro закладу; 
_ затверджують основні напрямки вдосконалеННJI роботи і розвитку 

доппсільноro заЮІаду. 
8.8.У період між загальНИМИ зборами діє рада дошкільного закладу. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. 
Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних 

зборів, розглядає IIJJIЯXИ п?~еИНJI умов та ЗДО~УТТJl дошкільної освіти, 
зміциеННJI матеріальво-теХН1ЧНОІ бази, поповне~ и в~ористання бюджету 
закладу, вносить пропозиції щодо морального и MaT~pI~HOГO заохочеННJI 
учасників навчально-виховНоГО процесу, погоджує зМІСТ 1 форми роботи з 
педагогічної освіти батьків. 



До скл~ ради дошкільного закл б .,.. 
праціВНИКИВIД педагогічного колективу і ба~ ~ ир~ться ... проп~рцlИНО 
Засідання ради дошкільного за ІОВ, а о ОСІб, ЯКІ ІХ замІНЮЮТЬ. 

. кладу є правомочним ЯКЩО в ньому бере участь 
не менше двох 1ретин ВІД загального складу .•. . Р· u 

простою більшістю від присутніх. 11 члеНІВ. IшенНJI приимається 
8.9. Постійним діючим органом· .. . ОПІКИ У ВИРІшеННІ питань навчально-

вИХОВНОГО ~oцecy. ДОШКІЛьного закладу є піклувальна рада, склад якої та 
напрямки ДІЯЛЬНОСТІ затверджуються начальником управліННJI освіти. 

9. Майно дошкільного закладу 
~а~еріально - техніч~а ~аза дошкільного навчального закладу ВКJIIOчає 

БУДlВЛI,споруди, земеЛЬ~1 ДІЛJIНКИ,комунікації, інвентар, 

о~ладн~,транСПОРТНI. засоби, службове житло, інші матеріальні 
ЦIHHOCТI,BapTICTЬ ЯКИХ ВІдображено у балансі дошкільного навчального закладу 
або централізованої бухгалтерії, яка обслуговує цей заклад. ' 

Доmкільний навчальний заклад за погодженНJIМ із засновником (власником) 
може придбавати і орендувати необхідне обладнаННJI та інше майво; 
отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; 
здавати в оренду приміщенНJI, споруди, обладн8ННJI юридичним та фізичним 
особам ДJIJI проваджеННJI освітньої діяльності згідно із законодавством. 

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу 

10.I.Джерелами фінансув8ННJI дошкільного закладу є кошти: 
- міського бюджету; 
- батьків або осіб, які іх замінюЮТЬ; 
_ добровільні пожертвувaнНJI і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші 

кошти, не заборонені законодавством Украіни. 
10.2. Дошкільний заклад за погодженНJIМ їз засновником (власником) має 

право: 

- придбати необхідне йому обладнaRНJI та майно; 
_ отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних 

осіб; 
_ фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що СПРИJIЮть полiпmеmпo 

матеріально-технічної бази доппсільного закладу; 
_ здавати в оренду приміщення, споруди, обладн8ННJI юридичним та фізичним 

особам ДJIJI провадження освітньої діяльності згідно із законодавством. 
10.3. Статистична звітність про дiJIльність дошкільного закладу 

здійсlПOЄТЬСЯ відповідно до законодавства. 
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному 

закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України ;а i~ центральних органів виконавчої 
влади яким підпорядковуються ДОШЮЛЬНІ заклади. 

За рішенням засновни~а (власника) з~аду бухгалтерський облік 
здійСlПOється через цеН'l'pалlЗОВану бухгалтеРІЮ. 



11. KOllTpOJJh за діяJJы�істIоo дошкільного закладу 

11.1. Держ~ний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснює 
Броварська МІська рада, управлінНJI освіти Броварської міської ради, 
Міністерством освіти і науки України, центральні органи виконавчої влади. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є 
державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 1 О років У 
порядку, встановленим МОН України. 

11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов"язаного з навчально
виховним процесом у дошкільному закладі, встановлюється засновником 
(власником). 

12. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу 

12.1. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу здійснюється за 
рішеННJIМ Броварської міської ради або суду. 

12.2. Порядок реорганізації чи ліквідації дошкільного закладу здійснюється 
відповідно до чинного законодавства. 

13. Внесення змін до статуту 

13.1. Зміни та доповнеННJI до статуту здійснюються в тому ж порядку, що й 
ПРИЙНJlття статуту. 

Виконуючий обов 'язки місько 
голови - секретар ради Сапожко 

.. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоІ ОБЛАСn 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

07400АІ.ВРОВарu, вул. ГагаР;ІІа, 18, тел.lфакс (04494) 5-14-81, 7-2J-79,Е-та;I:Оsv;tаВrоVDrIl@lІkr.Ilеt 
від рг, ()/. N p ' N!! §lо 
НaN!! ~ за --

Виконуючому обов' язки . 
МІСЬКОГО голови -
секретарю ради 

_ ~апожку І.В. 
О .г.О9. c?j 

ановний Ігоре Васильовичу! 

Управління освіти Броварської міської ради просить Вас ВКJПOЧИТИ дО 

порядку денного чергової сесії Броварської міської ради такі питання: 
- про затвердження статуту дошкільного навчального закладу комунальної 

власності «Сонечко»; 
- про внесення змін в додаток до рішення сесії Броварської міської ради від 

27.12.2007р. N!! 570-31-05 «Про введення додаткових штатних одиниць у 
закладах освіти у 2008 році» 

Начальник управління освіти 

СnUЧQ"Мд. 
5-14-82 

В.І.Онищенко 

j БРОВIlРСЬКІІЙ МВК 
ВХідний ;f\!9 E!~ а 

· .,(JE. t)~ р. 
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